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 ران مجله نت
 

 لن کابل یا شبکه کابل
 چیز همه - چیست؟

 LAN درباره

درسته که تکنولوژی وایرلس پیشرفت زیادی 
های کامپیوتری هنوز داشته اما خیلی از شبکه

یا  شبکه کابل هم برای اتصال و انتقال داده به
همون کابل لن نیاز دارن. برای اینکه بتونید 

های کابلی های مختلف در شبکهبین دستگاه
ای ارتباط برقرار کنید، به ی دیگهیا هر شبکه

ترین و کابل لن نیاز دارید. اصوال یکی از مهم
ترین عواملی که هر در عین حال ساده

متخصص شبکه یا هر کاربر ساده باید باهاش 
است. اینجوری  آشنا باشه، انواع کابل شبکه

ی کامپیوتری رو تونه یه شبکههرکسی می
خت درستی پیکربندی کنه. پس برای شنابه

 کابل یا شبکه کابل ی مقاله، در ادامهLAN بهتر
ران با نت LAN درباره چیز همه – چیست؟ لن

 .همراه باشید
 

https://netran.net/mag/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87/
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های کامپیوتری هنوز هم برای درسته که تکنولوژی وایرلس پیشرفت زیادی داشته اما خیلی از شبکه
های یا همون کابل لن نیاز دارن. برای اینکه بتونید بین دستگاه شبکه کابل اتصال و انتقال داده به

ای ارتباط برقرار کنید، به کابل لن نیاز دارید. اصوال ی دیگههای کابلی یا هر شبکهمختلف در شبکه
ترین عواملی که هر متخصص شبکه یا هر کاربر ساده باید ترین و در عین حال سادهیکی از مهم

ی کامپیوتری رو تونه یه شبکهاست. اینجوری هرکسی می باهاش آشنا باشه، انواع کابل شبکه
 لن کابل یا شبکه کابل ی مقاله، در ادامهLAN خت بهتردرستی پیکربندی کنه. پس برای شنابه

 .ران همراه باشیدبا نت LAN درباره چیز همه – چیست؟

 
 چیست؟ شبکه کابل
 :ی زیرصورت دقیق کابل شبکه رو تعریف کنیم، میشه جملهاگه بخوایم به چیست؟ شبکه کابل

های یک شبکه به متصل کردن دستگاهیه بستر ارتباطی که به منظور تبادل داده، اشتراک گذاری و 
 .گیرهها، مورد استفاده قرار میهم یا به سایر شبکه

ها ارسال یا دریافت بشه، باید یه هر نوعی از اطالعات برای اینکه بخواد از طریق هرکدوم از دستگاه
دگذاری بندی اطالعات، کافزاری رو طی کنه. این مراحل شامل دستهافزاری و سختسری مراحل نرم

ها میشه. در نهایت، این داده ها، مشخص شدن مبدا و مقصد اطالعات و یه سری مراحل دیگهاون
 .انتقال دهنده ظاهر میشهدر نقش  شبکه کابل ی ارسال میشن. اینجاست کهآماده

 
 
 

رو مثل یه مامور  LAN کابلبراتون مثال بزنم؛ شما  کابل لن چیست بذارید برای درک بهتر اینکه
ها براش هیچ فرقی کنه و ماهیت دادهجا میی پست تصور کنید که فقط اطالعات رو جابهاداره
 .نداره

 

https://netran.net/product-category/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87/
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بستگی  ی شبکههای شبکه تنوع زیادی دارن. این تنوع کامال به توپولوژی، پروتکل یا اندازهکابل
ی خاصی داره که باید در جای درستی ازش ها رنگ و استفادهداره. از طرفی هم هرکدوم از کابل

های طراحی یه شبکه کابلیه. پس متترین قساستفاده شه. انتخاب کابل شبکه مناسب، یکی از مهم
 .رو بهتر بشناسیم شبکه کابل انواع بریم با هم

 ؟ چیست در کورد پچ و شبکه کابل تفاوت
است.  ماهیت یکسانی دارن و وظیفشون انتقال اطالعات در شبکه لن کابل پچ کورد و کابل شبکه یا

زنن. همین موضوع باعث می پچ کورد در متراژهای مشخصی تولید میشه و به دو سر اون سوکت
تر پیش بره. از طرفی درصد خطای سوکت زدن در تر و منظممیشه کارهای یک شبکه خیلی سریع

های الکتریکی و محل نصب رو به شدت کاهش میده. پچ کوردها بیشتر در دفاتر اداری و قفسه
 .های کوتاه استفاده میشنمسافت

 
 ؟ چیست در شبکه کابل و تلفن کابل تفاوت

 کنه. مثال کابل صورت کلی با هم فرق میترین تفاوت اینه که ماهیت این دو نوع کابل بهاصلی
کنه ولی کابل تلفن فقط برای اتصال ی دیگه منتقل میشبکه اطالعات رو از مودمی به یک وسیله

 .تلفن به کار میره
 کابل تلفن به سوکت RJ-11 و کابل شبکه به سوکت RJ-45 متصل میشه. 
 8های سیمی که داخلش وجود داره تره؛ چون تعداد رشتهر کابل شبکه از قطر کابل تلفن بیشقط 

 .رشته سیم داره 4تاست ولی کابل تلفن 
 دارد؟ شبکه کابل با تفاوتی چه و چیست لن کابل انواع
در چند نوع استاندارد تولید میشه و هرکدوم، برای هدف خاصی مورد استفاده قرار  LAN کابل
 .یرن. به صورت کلی در دنیای امروز، سه نوع کابل برای انتقال داده به کار گرفته میشهگمی
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 کابل زوج به هم تابیده یا Twisted pair  
 کابل کواکسیال 
 کابل فیبر نوری 

تر شده. فیبر نوری رنگاستفاده از کابل کواکسیال به خاطر عدم انعطاف و محدود بودن اندازه، کم
صورت گسترده استفاده میشه. پس اول از همه میریم سراغ دهای نظامی و بههم بیشتر در مقص

 .ترین و پرکاربردترین نوع کابل شبکه؛ یعنی کابل زوج به هم تابیدهمحبوب

 چیست؟ شده تابیده هم به زوج کابل
صورت مستقیم صحبت از کابل شبکه یا کابل لن میشه، منظور همون کابل شبکه معموال وقتی به

به تدریج جایگزین کابل کواکسیال شد.  1990ی تابیده شده هستش. این نوع کابل در دههزوج 
به حساب میاد؛ همچنین، نصب و ابزار  ترین و پرکاربردترین نوع کابل شبکه، اقتصادیTP کابل

 .ها دارهتری نسبت به سایر کابلی کمنصب این نوع کابل هزینه

سیم( تشکیل شدن که دو به دو دور هم تابیده شدن و  8وع زوج سیم )در مجم 4ها از این کابل
های داخل کابل برای شناسایی هر سیمه. برای ی سیمهای مختلفی دارن. رنگ رشتههرکدوم رنگ

 سوکت استفاده میشه. موقع RJ-45 به تجهیزات دیگه از کانکتور یا سوکت TP یاتصال کابل شبکه
 .، سوکت رو پانچ کنیمشبکه کابل بندی نگر باید با استفاده از شبکه کابل زدن

ها قطعا دلیلش زیبایی یا مرتب بودن سیم چرا زوج های کابل شبکه به هم تابیده شده اند؟
 (EMI) صورت خالصه، علت اصلیش کاهش نویز و تداخل الکترومغناطیسینیست. به

 .هستش

https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
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 TP شبکه کابل ساختار

 شکل چه به شده تابیده هم به زوج شبکه کابل ساختار احتماال براتون این سوال پیش اومده که
 .رو به ترتیب لیست کردیم TP ی کابلدهندهدر ادامه براتون اجزای تشکیل است؟

 مغزی 
 هایی که به هم تابیده شدنزوج سیم. 
 شیلد یا فویل 
 صال به زمین )اختیاری(ات 
 ها )اختیاری(ی پالستیکی بین شیلد و زوج سیمالیه 
 Cross web ها )اختیاری(یا پالستیک تفکیک کننده زوج 
 روکش بیرونی 

 

https://netran.net/mag/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87/
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 تابیده هم به زوج کابل معایب و مزایا
رو با هم بررسی کنیم.  شده تابیده زوج شبکه های کابل معایب و مزایا خوایمخب، در این بخش می

ترین کاربرد رو داره. این بیش TP عبا وجود رقیب قدرتمندی مثل فیبر نوری، هنوزم سیم لن از نو
تری داره و محبوبیت چند تا دلیل داره. مثال کابل زوج تابیده در مقایسه با کابل فیبر نوری قیمت کم

 .، سازگارهLAN کابل داره، با این نوع RJ-45 هر دستگاهی که پورت شبکه
پوشی که حقیقتا قابل چشم در مقابل این مزایا، یه سری نقص هم در کارکرد این کابل وجود داره

نیست. مثال اتالف انرژی در بستر کابل زوج به هم تابیده بسیار بیشتر از فیبر نوری و کواکسیاله. 
 .متر به کار گرفته نمیشن 100های بیشتر از برای همین در فاصله

 شبکه کابل زدن سوکت
ون استفاده کنیم، الزمه که دو سر خوایم از یه کابل با متراژ موردنظرمطور که گفتیم، وقتی میهمون

 یاون رو سوکت بزنیم. منظورمون از سوکت زدن، اتصال کابل زوج به هم تابیده به سوکت شبکه
RJ-45 هستش. 

 شبکه کابل بندی رنگ
پین قرار  8زوج کابل شبکه داخل این  4پین تشکیل شده که  8کانکتور یا همون سوکت شبکه، از 

ها درون سوکت شبکه وجود داره که فقط اندارد برای قرارگیری زوج سیماست 2صورت کلی گرفته. به
ی مهم برای سوکت کنن. نکتهدر ترکیب رنگ، تفاوت جزئی دارن و از لحاظ کارکرد شبیه هم عمل می

 .صورت صحیح حفظ کنیدتر و بهتر اینه که ترتیب رنگ این دو استاندارد رو بهزدن سریع

1. T-568A 
2. T-568B 

 

https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/#i-3
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 زدن کتسو  مراحل
 .سیم های تابیده شده رو جدا کرده و اونا رو صاف کنید .روکش کابل رو با استریپر جدا کنید .1
 .در کنار هم قرار بدید T-568B یا T-568A ها رو مطابق استانداردسیم .2
 .ی مشابه برش بزنیدها رو با اندازهبا سیم چین سیم .3
 .بدیدها رو مطابق استاندارد درون شیارهای سوکت قرار سیم .4
 .سوکت رو درون آچار پانچ قرار و تا شنیدن صدای پانچ شدن )کلیک( فشار بدید .5
 .کابل رو بکشید تا از محکم بودن اون و صحیح بودن رنگ بندی مطمئن بشید .6
 .برای تست اتصال صحیح سوکت به کابل، از استریپر استفاده کنید .7

 
اره که اگه رعایت نکنید و یک سیم به ها و نکات زیادی دکاریریزه شبکه کابل زدن سوکت نحوه

ی حساس و ظریفیه. اشتباه قرار داده بشه، با مشکل مواجه میشید. دقت کنین که این کار، مقوله
 – شبکه کابل زدن سوکت یتونین برای دیدن مراحل تصویری اتصال سوکت به کابل، مقالهشما می
 .رو بخونید تصویری آموزش

 
 تابیده هم به زوج کابل بندی دسته

شده در استانداردهای مختلفی تولید شده و با گذشت زمان و بهبود ی زوج تابیدهکابل شبکه
و پهنای باندشون هم افزایش پیدا کرده. این نوع کابل لن، براساس پهنای باند، استانداردها، سرعت 

 .سرعت، نویزپذیری، جنس روکش و یا نوع مغزی به چندین دسته تقسیم میشن

 نویز برابر در مقاومت
)بدون  UTP شبکه کابل ی کلیموجود در بازار از نظر ساختار به دو دسته Twisted pair هایکابل

با توجه به نوع فویل و  شبکه کابل قیمت ن.سیم میش)شیلددار( تق SFTP شبکه کابل شیلد( و
ازش  لن سیم شلیدی که ممکنه داشته باشه یا نداشته باشه متغیره. این شیلدی که توی ساختار

استفاده میشه، هدفش حذف نویز اضافی و کاهش تداخل الکترومغناطیسی هستش. در ادامه با 
تر این صورت دقیقخواین بهبا هم دارن. اگه میها چه فرقی بینیم که هر نوع از این کابلهم می

ی و دیگری کابل شبکه (Straight) ی مستقیمروش سوکت زدن وجود داره؛ یکی کابل شبکه دو
در اینه که کابل مستقیم،  Straight با Crossover تفاوت کابل شبکه )Crossover( کراس اور

 2کابلیه که دو سرش با یه استاندارد سوکت خورده اما طراحی کابل کراس اور به صورتیه که هر 
 و از طرف دیگه با استاندارد T568A نوع استانداردها رو داره. یعنی از یه طرف با استاندارد

T568B ردهسوکت خو. 
 

https://netran.net/mag/%d8%b3%d9%88%da%a9%d8%aa-%d8%b2%d8%af%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/mag/%d8%b3%d9%88%da%a9%d8%aa-%d8%b2%d8%af%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/product-tag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-utp/
https://netran.net/product-tag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-utp/
https://netran.net/product-tag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-sftp/
https://netran.net/product-tag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-sftp/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-crossover-%d8%a8%d8%a7-straight/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-crossover-%d8%a8%d8%a7-straight/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-crossover-%d8%a8%d8%a7-straight/
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رو پیشنهاد  چیست؟ … و SFTP و FTP شبکه کابل تفاوت یمقوله رو بررسی کنین، بهتون مقاله
 .کنیممی

 
 کابل UTP یا U/UTP: ها از هیچ شیلد یا فویلی استفاده نشدههایی که در اونکابل. 
 کابلSTP: ها یک شیلد قرار داره. این شیلد معمواًل از یک شیلد ها دور هرکدوم از زوجدر این کابل

 .تشکیل شده (Braid Screen) ی بسیار نازکشدهبافته
 کابل FTP یا F/UTP: ها فویلی کلی پیچیده شده ولی ی زوجدر این نوع کابل شبکه به دور همه

 .ها شیلد یا فویلی وجود ندارهدور تک تک زوج
 کابل S/UTP: هایی که یک شیلدکابل Braid Screen ی زوج ها پیچیده دور همه شدهیا بافته

 .نداره ها شیلد یا فویلی وجودشده ولی به دور تک تک زوج
 کابل SF/UTP یا SFTP: هایی که دور چهار زوج آن هم شیلدکابل Braid Screen  و هم فویل

 ها بیشتر به نامها شیلد یا فویلی قرار نگرفته. این کابلوجود داره ولی به دور تک تک زوج
SFTP شنشناخته می. 

 کابلS/FTP: هایی که یک شیلدکابل Braid Screen ها پیچیده شده و یک وجی زکلی دور همه
 .فویل دور هر یک از زوج ها رو پوشونده

 کابل F/FTP یا FFTP: ها فویل و همچنین دور تمام زوج شدههایی که دور هر زوج تابیدهکابل
 .پیچیده شده

https://netran.net/mag/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-ftp-%d9%88-sftp/
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 کابل U/FTP: یک فویل قرار داره اما هیچ فویل یا شیلدی  هایی که دور هر زوج تابیده شدهکابل
 .ها رو نپوشوندهتمام زوج

 استفاده محیط و روکش جنس

های رسانا رو در درجه اول سیم چیست؟ شبکه بلکا در روکش کاربرد اول از همه، به نظرتون
کنه. بخوایم کنه و از نظر فیزیکی و شیمیایی از اجزای درونی کابل محافظت میبندی میعایق

 .صورت کلی راجع به روکش صحبت کنیم، از نظر محیط نصب به دو دسته تقسیم میشهبه
 Indoor)) فضای داخلی هکابل شبک .1
 (outdoorز )بافضای  کابل شبکه .2

داره و در برابر عوامل محیطی مثل آب،  LSZH یا PVC معموال روکشی از جنس Indoor کابل شبکه
مقاومت باالیی از خودش نشون نمیده. … گرما، سرما، گرد و غبار، نور خورشید، ضربه، کشش و

 .کنهموقع آتش سوزی از خودش دود سمی تولید نمی LSZH ی قابل توجه اینه که روکشنکته

مل یه روکش اضافی هم داره که در برابر همین عوا (Outdoor) ی اوت دوردر حالی که کابل شبکه
یا  PE نوع غیردفنی، یه روکش بیرونیاز  Outdoor شبکه کابل ه.کنمحیطی کابل لن رو مقاوم می

یا  Steel Armored ترین الیه یه نوار محافظتیهمون پلی اتیلن داره و کابل دفنی، در بیرونی
ط حیواناتی مثل موش توس LAN محافظ فوالدی و یه الیه سم هم داره تا از آسیب دیدن کابل

 جلوگیری کنه.

 )رسانا( مغزی جنس
های مختلفی تقسیم میشه. ها به دستهبه کار رفته در مغزی سیم کابل لن براساس نوع رسانای

ببینید منظورمون از رسانا، فویل و یا شیلد به کار رفته در کابل نیست؛ بلکه منظور رساناییه که داخل 
 و )آلومینیومی CCC و CCA شبکه کابل تفاوت های هر زوج وجود داره. بریم با هم ببینیم کهسیم
 .هم آشنا بشیم CCS و با جنس چیست؟ مس( تمام

ای که برای اینکه کدوم یکی از موارد باال رو انتخاب کنید بستگی به فاکتورهای زیادی مثل هزینه
ی تر بتونید مقایسه کنید، سری به مقالهخرید کابل شبکه در نظر گرفتید، داره. برای اینکه راحت

 .بزنید ؟ SFTP بهتر است یا FTP کابل

نوع روکش روی عملکرد کلی کابل شبکه مثل پهنای باند یا سرعت هیچ تاثیری نداره. پس این 
 .تصور رو کنار بزارید

https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/product-tag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-outdoor/
https://netran.net/product-tag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-outdoor/
https://netran.net/product-tag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-outdoor/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-cca-%d9%88-ccc/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-cca-%d9%88-ccc/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-ftp-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7-sftp-%d8%9f/
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 مسی تمام شبکه کابل )CCC(: ها از مسهی سیمدر این نوع کابل جنس همه. BC مخففBare  
Copper پذیرن. ها هم سرعت باالیی دارن و هم انعطافمعنای مس بدون پوششه. این کابلو به

دونیم که مس مقاومت کمی کنن. میپشتیبانی می PoE همچنین خورده نمیشن و از قابلیت
 .کنه. به همین دلیل ایمنی نسبتا باالیی دارهداره و گرمای زیادی تولید نمی

 مس: وکشر با آلومینیوم شبکه کابل CCA مخفف عبارت Copper Clad Aluminum  .هستش
 CCC نسبت به CCA مغزی این نوع سیم از آلومینیومه که با یه الیه مس پوشیده شده. کابل

قیمت  CCA کنه. درسته کهپشتیبانی نمی PoE تری داره، خورده میشه و از قابلیتکیفیت پایین
در شبکه توصیه نمیشه. هم سرعتش کمه و هم اتالفش پایینی داره اما استفاده از این نوع کابل 

 .باال
 مس روکش با فوالد شبکه کابل CCS: (CCS) مخفف عبارت Copper Clad Steel  .هستش

مغزی این سیم از فوالده که با یه روکش مسی پوشیده شده. این نوع کابل کیفیت پایینی در 
 .یرهگانتقال داده داره و خیلی کم مورد استفاده قرار می

 
 لن کابل در باند پهنای و داده انتقال سرعت

طور استاندارد بندی کابل شبکه، براساس سرعت انتقال و پهنای باندشه. بهاستانداردترین روش طبقه
 Cat6 گیم کابل شبکهتقسیم میشه. برای مثال وقتی می Cat8 تا Cat1 هایکابل شبکه به دسته

بندی کابل شبکه باالتر هرچقدر که دسته. هستش 6نسل  چیست؟ منظورمون کابل لن از دسته یا
کنه. باشه، تکنولوژی ساخت و در نتیجه سرعت انتقال اطالعات و پهنای باندش بهبود پیدا می
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بود و اکنون  Cat3) )کابل مگابیت بر ثانیه 10در ابتدا چیزی حدود  TP سرعت انتقال داده کابل
 سرعت داره.گیگابیت بر ثانیه  40حدود  Cat8ل کاب

  Cat براساس کابل درباره طالعاتیا
 ابلک Cat1  های کامپیوتری رو انتقال تونه ترافیک شبکهاستفاده میشه. این کابل نمیبرای تلفن

ی کنندههای مخابراتی ارائهتوسط شرکت .Cat1 صورت پیچ خورده طراحی نشدهبده و به
 .های تلفن عمومی استفاده میشهی دیجیتال و سرویسپارچهخدمات یک

 کابل Cat2 ها و افزایش سرعت شه. با گسترش شبکهای استفاده میهای حلقهعمدتا برای شبکه
 .منسوخ شده Cat2 ها کابلدستگاه

 کابلCat3 ، Cat4 و Cat5 کهه هم تابیده تشکیل شده. کابل شباز چهار جفت سیم مسی ب  
Cat5 نسبت به کابل Cat3  در هر اینچ پیچ و تاب بیشتری داره. به خاطر همین امکان دستیابی

تونه تا حداکثر سرعت می Cat3 کنه. کابل شبکهرو فراهم میبه سرعت بیشتر  Cat5 کابل شبکه
 16تونه تا سرعت می Cat4 مگابیت در ثانیه رو پشتیبانی کنه؛ در حالی که کابل شبکه 10

 .مگابیت در ثانیه رو ساپورت کنه
 یا e و حرف Augmented یا همون a های حرفبینین، بعضی از این دستهطور که میهمون

enhanced گذاری، ارتقا و بهبودهایی هست در انتهای اسمشون دارن. یکی از دالیل این نوع نام رو
که در هر نسل به وجود اومده. زمانی که در یک کابل لن تغییرات زیادی به وجود بیاد، یه نسل 

شه، بندی اعمال میتری که روی هر دستهجدیدی به بازار معرفی میشه؛ در حالی که تغییرات کوچک
دارای  Cat6a یکابل شبکه رو به وجود میاره. مثال )a (یا افزایش یافته )e (ی بهبود یافتهنسخه

 .مگاهرتزه 500به  250ی باند از ارتقای پهنا
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  e5Catشبکه کابل
توسعه  2001در سال  Cat5e هست. کابل Cat5 تر از کابل شبکهی پیشرفتهاین نوع کابل یه نسخه

تا تونه می Cat5e های اترنت گیگابیتی بهتر بشه. روی کاغذ، کابلپیدا کرد تا انتقال داده برای شبکه
، با سرعت Cat5 یمگابیت بر ثانیه اطالعات رو انتقال بده؛ در حالی که کابل شبکه 1000حداکثر 

های کنه. در حال حاضر این کابل بیشتر در شبکههاتون رو منتقل میمگابیت در ثانیه داده 100
 .خانگی و اداری کوچک کاربرد داره

  6Catشبکه کابل
قطر  Cat5e ساخته میشه؛ به همین دلیل نسبت به  23AWG با سیم هادی Cat6 شبکه کابل
ای داخل این کابل تعبیه شده. ها، جداکنندهتری داره. همچنین برای جلوگیری از تداخل سیمبیش

ها با کیفیت باالتری کنه و باعث میشه دادهکاهش این تداخل، سرعت انتقال داده رو بیشتر می
 شبیه به کابل Cat6 هست. کابل شبکه Cat5 حدود دو برابر Cat6 منتقل بشن. پهنای باند کابل

Cat5e  زوج سیم برای کاهش اثر  4هستش؛ با این تفاوت که دارای فاصله ی فیزیکی بین
 .الکترومغناطیسیه

 a6Cat شبکه ابلک
سازی بهتر جهت جلوگیری از تداخل با مشخصات باالتر و ایمن Cat6a کابل شبکه 2009در سال 

دو برابر شده و از  Cat6 نسبت به Cat6a یامواج الکترومغناطیسی معرفی شد. فرکانس کابل شبکه
ن نوع کابل، احتمال تداخل سیگنال کاهش پیدا کرده و با سرعت مگاهرتز رسیده. در ای 500به  250

اندازی در راه Cat6a کنه. همین موضوع باعث شده از کابلبیشتری اطالعات رو منتقل می
 .هایی استفاده بشه که در انتقال اطالعات به سرعت باالیی نیاز دارنشبکه

 7Cat شبکه کابل
تا زوجش برای انتقال  4نسل قبلی خودش سازگاره و از هر های ی کابلبا همه Cat7 یکابل شبکه

کنه. پهنای باندی که متری حفظ می 100گیگابیتی رو تا طول  10کنه و سرعت داده استفاده می
نیازمند اینه که کامال در مقابل نویز  Cat7 مگاهرتزه. کابل 600برای این کابل در نظر گرفته شده 

است اما این سرعت به  گیگابیت بر ثانیه 10، حدود Cat6 درسته که حداکثر سرعت کابل شبکه
 .متری حفظ میشه 55تا  37ی میزان تداخل بستگی داره و فقط تا فاصله

ی تجهیزات دیگه در شبکه هم کنید، باید همهاستفاده می Cat6 ی خود از کابلاگر در شبکه
رو پشتیبانی کنه و حتما از کیستون، پچ پنل، سوکتی با  Cat6 کابل سرعت و هم پهنای باند

 .رو دریافت کنید Cat6 استفاده کنید تا بتوانید سرعت واقعی کابل Cat6 استاندارد
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هستش. به  SFTP فرض، شیلد داره و از نوعصورت پیشل بهمحافظت شده باشه. به همین دلی
 .باالیی رو در اختیار کاربر میذاره تر هم سرعتهای طوالنیهمین دلیله که حتی با کابل

 8Cat شبکه کابل
در پاسخ به این سوال باید گفت بله؛ این کابل ساخته شده.  است؟ شده ساخته Cat8 شبکه کابل آیا

از  Cat8 ه کابلاست. درسته ک در حال حاضر این کابل، آخرین تکنولوژی معرفی شده در کابل شبکه
گیگابیت بر ثانیه رسیده و با پهنای باند  40های قبلی نداره اما سرعتش به نظر ظاهر تفاوتی با نسل

کنه. از این کابل بیشتر در دیتاسنترها استفاده میشه. ها رو منتقل میگیگاهرتز اطالعات و داده 2
ی سنگینشه که برای بسیاری یشه، هزینههای اداری دیده نمیکی از دالیلی که این کابل زیاد در شبکه

متر  30هاست که به ی سیمها به صرفه نیست. یکی دیگه از دالیلش کوتاه بودن اندازهاز سازمان
 .میرسه

  PoE  تکنولوژی

 PoEیا همون Power over Ethernet  یه فناوری جدیده که به کابل شبکه یا کابل لن این امکان رو
های مربوط به ا عالوه بر داده، جریان الکتریکی رو هم حمل کنه. این تکنولوژی هم هزینهمیده ت

به شما این امکان رو میده تا از  PoE کنه. کالتر میشبکه رو کاهش میده و هم شبکه رو مطمئن
وات توان  100طریق کابل شبکه زوج به هم تابیده، به برق و داده دسترسی داشته باشید و تا 

ی سیمی و ی وایرلس، شبکهای در شبکهتریکی دریافت کنید. این نوع تکنولوژی، کاربرد گستردهالک
 از استفاده برای مناسب شبکه کابل انتخاب سیستم دوربین مداربسته تحت شبکه داره. هنگام

ها ی نصب کابلفاکتورهایی مثل سایز و نوع رسانا، ساختار کابل شبکه، مکان و شیوه PoE تکنولوژی
 .و دمای قابل تحمل توسط کابل به کمکتون میاد

 :مقاالت مرتبط با این بخش

 کابل شبکه Cat8 چیست و چه تفاوتی با نسل های قبل دارد؟ 
 نقد ، بررسی و مقایسه کابل شبکه Cat6 7وCat  
 مقایسه کابل های شبکه Cat7، Cat6 و Cat8 تفاوت آنها در چیست؟ 
 نگاهی سریع به کابل شبکه Cat5e ، Cat5 6 وCat  

 

https://netran.net/mag/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-cat8-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-poe/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-poe/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-poe/
https://netran.net/mag/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-cat8-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://netran.net/mag/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-cat6-%d9%88-cat7/
https://netran.net/mag/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-cat7-cat6-%d9%88-cat8/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-cat5e-cat5-cat6/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-cat5e-cat5-cat6/
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 ؟ چیست شبکه کابل فلوک تست

ی ع گستردههای زیادی وجود داره؛ دلیل این موضوع، تنوگزینه شبکه کابل خرید در بازار، برای
است. وقتی طیف محصوالت کابل وسیع میشه،  محصوالت و حضور برندهای بزرگ در این زمینه

برای خرید کابل لن به تست کابل توسط دستگاه تستر نیاز داریم. ما به صورت کلی دو نوع تست 
 :فلوک داریم

های ی ماژولهزنیم. بعد به وسیلاول کابل رو کیستون می :)Permanent( پرمننت فلوک تست .1
پرمننت که متعلق به خود تستر فلوکه، کابل رو به دستگاه وصل کنید و تست رو انجام میدید. 

تره. در صورت تایید کابل در چون در این تست از ماژول پرمننت استفاده میشه، تست سخت
 .های دیگه نیازی نیستاین تست، به تست

ز تست پرمننته. اول دو سر کابل رو کیستون تر ااین تست ساده :)Channel( چنل فلوک تست .2
زنیم. بعد با استفاده از پچ کورد کابل رو به دستگاه متصل کرده و اقدام به گرفتن تست چنل می
 .کنیممی

در این تست، یه سری پارامترها مثل سرعت انتشار نور در خال، تاخیر در انتشار و میزان مقاومت 
 .رو مطالعه کنید شبکه کابل تست انواع هااین المان کابل بررسی میشن. برای آشنایی با

 

https://netran.net/mag/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87/
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 لن کابل سازنده برندهای
زنس، بلدن و اشنایدر در سراسر دنیا، تجهیزات شبکه مخصوصا برندهای مختلفی مثل لگراند، نگ
کنن. این محصول در بازار تنوع زیادی داره. هر برند کابل لن رو با کابل شبکه یا کابل لن تولید می

 .کنیمکنه. در ادامه، با هم این برندها رو بررسی میهای منحصر به فردی تولید میویژگی

 
 لگراند شبکه کابل

، لگراند شبکه کابل. است رانسوی لگراند یکی از مشهورترین تولیدکنندگان تجهیزات شبکهشرکت ف
های مختلف کاربرد داره. کابل تولید شده و در موقعیت Cat7 و  Cat6،Cat5e ،Cat6a هایدر دسته

تونین این موجوده. همچنین شما می FFTP و  UTP ،FTP ،SFTPنوع 4لگراند، در  Cat6 شبکه
ی لگرند به کیفیت باالش تهیه کنید. کابل شبکه PVC و هم با روکش LSZH کابل رو هم با روکش

 .مشهوره

 
 نگزنس شبکه کابل

کنه، کیفیت باالیی ای که تولید میزنس هم مثل لگراند یک کمپانی فرانسویه و تجهیزات شبکهنگ
تولید شده. کابل نگزنس هم  Cat7 و Cat5e، Cat6، Cat6a هایدر طبقه نگزنس شبکه کابل. دارن

https://netran.net/product-tag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af/
https://netran.net/product-tag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%d8%b3/
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صورت تست فلوک و هم بدون تست عرضه میشه. قاعدتا قیمت کابل شبکه با تست فلوک به
، کابل شبکه فیبر نوری هم تولید TP نسبت به کابل بدون تست بیشتره. این شرکت در کنار کابل

 .کنهمی

 
 بلدن شبکه کابل

 کابل. ی تولید تجهیزات شبکه، شرکت آمریکایی بلدن هستهای مطرح در حوزهتیکی دیگه از شرک
به فروش میرسه.  CCC و CCA و مغزیوجود داره و با د Cat6 و Cat5e هایدر طبقه بلدن شبکه

ی تمام مسی رو توصیه اگه براتون انتقال سریع و بدون مشکل اطالعات تو اولویته، خرید کابل شبکه
ی بلدن اگه رو داره. اصوال کابل شبکه Packet Lost ترین مقدارکنیم؛ چون این نوع کابل، کممی

 .انهها برای خریداراصل باشه، یکی از بهترین انتخاب

 

 متراژ و بندیبسته وعن
کنندگان کابل شبکه، این محصول رو در مصرف ها وخیلی از متخصصان شبکه، سازمان: متراژ

کنن. در کل تولید کنندگان با توجه به بازار هدفی که دارن صورت عمده تهیه میمتراژهای باال و به
کنن. برای خرید های خانگی، اداری یا تجاری( کابل لن رو در متراژهای استاندارد تولید می)شبکه

 .متری رو انتخاب کنید 1000و  500، 305، 100راژهای تونین یکی از متکابل شبکه، شما می
تولید  )Reel Box (بندی کارتنیمتری در بسته 305و  100معموال کابل شبکه با متراژ : بندیبسته

هایی گیره. این کارتن حفرهبندی، رول کابل شبکه درون یک کارتن قرار میمیشه. در این نوع بسته

 :های نت ران درباره برندهای مختلف کابل شبکهمقاله

 7  شبکه دنیا را بشناسیدبرند برتر کابل 
 انواع برندهای کابل شبکه  

 

https://netran.net/product-tag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%86/
https://netran.net/product-tag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%86/
https://netran.net/product-tag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%86/
https://netran.net/mag/7-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/mag/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87/
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بل شبکه رو به تدریج بیرون کشید و استفاده کرد. البته بعضی اوقات داره که میشه از طریق اونا کا
 .ای هم به فروش میرسهمتر به صورت قرقره 305و  100متراژ 

عرضه  ایی یا حلقههای چوبصورت قرقرهمتری به 1000و  500کابل شبکه با متراژ باال مثل کابل 
دی از های بزرگ و در کل جاهایی که نیاز به حجم زیابندی برای سازمانمیشه. این متراژ با این بسته

 .کابل شبکه دارن، مناسبه

 
 شبکه کابل خرید

های عوامل مختلفی هستن که روی قیمت کابل شبکه تاثیر میذارن. برای همینه که در بازار فروشنده
مختلف لیست قیمت کابل شبکه رو بهتون ارائه میدن. شما باید با توجه به اهمیت اطالعات و 

 Cat7 تناسب با نیازتون خریداری کنید. مثال کابل شبکهاهمیت زمان، کابل شبکه یا کابل لن رو م
 .های خونگی ممکنه کمی گرون باشهسرعت باالیی داره ولی برای شبکه

 ؟ چیست شبکه کابل خرید برای مهم هایفاکتور
ی مورد استفاده در کابل شبکه، موقع خرید کابل لن حواستون به فاکتورهایی مثل روکش، فاصله

 کابل خرید راهنمای دستیابی، مسیر عبور کابل و نوع مغزی باشه. ما در مقالهپهنای باند قابل 
 .موارد رو بررسی کردیمی این همه شبکه

است تا کابل شبکه رو به  های شبکهصان و تکنسینبندی کارتنی بیشتر مناسب متخصبسته
بندی، مقدار دلخواه و در زمانی کوتاه از کارتن بیرون بکشند. در صورت استفاده از این نوع بسته

 .بسیار بهتر میشه سرعت عمل و عملکرد تکنسین

https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
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 نوری فیبر کابل
ای و چند پوشش عایق است که از یک یا چند رشته الیاف شیشه کابل فیبر نوری نوعی کابل شبکه

های زیاد و با عملکرد باال محافظ تشکیل شده. این نوع کابل به منظور انتقال داده در مسافت
های مخابراتی کاربرد داره. کابل و زیرساختهای بزرگ، دیتاسنترها ساخته شده و بیشتر در شبکه

های ها رو تا مسافتتونه دادهتری داره و میفیبر نوری در مقایسه با کابل سیمی پهنای بیش
های تلویزیونی، باالتری منتقل کنه )حتی فاصله دو شهر و یا کشور(. این نوع کابل در سیستم

 فیبر کابل و شده تابیده هم به زوج ابلک تفاوت ینتر مخابراتی و اینترنتی جهان به کار رفته. مهم
 .شونهدر سرعت، پهنای باند و فاصله نوری

 
 نوری فیبر کابل با اطالعات ارسال نحوه

ها کنن. این پالسهای نوری حمل میصورت پالسهارو بههای مخابراتی و دادهها، سیگنالاین کابل
ای منتقل هایی شیشهها، از طریق رشتهلهای کوچک تولید میشن. سیگناLED ی لیزرها ووسیلهبه

میگن که در  (Core) ها رو هستهمیشن که قطرشون در حد موی انسانه. مرکز هرکدوم از این رشته
های نوری رو ای قرار گرفته که سیگنالای شیشههای نوریه. به دور هسته الیهواقع محل عبور پالس

 .به درون هسته بازتاب میده

https://netran.net/mag/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C/
https://netran.net/mag/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C/
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 کواکسیال ابلک
ی شبکه داشته. در اربسته، در گذشته بیشترین استفاده رو در حوزهکابل کواکسیال یا کابل دوربین مد

های امواج تلویزیونی استفاده به گیرنده LNB حال حاضر، در اتصال آنتن تلویزیون یا اتصال انواع
 .های کامپیوتری کاربرد دارهی شبکهمیشه. در حالی که به ندرت در حوزه

است اما از مزایاش میشه به پهنای  ل زوج به هم تابیدهی این کابل بیشتر از کابدرسته که هزینه
پذیره. با وجود قیمت بیشتر کابل کواکسیال، باند زیادش اشاره کرد. به همین دلیل نویز زیادی نمی

 .تری برای اتصال کانکتورهای کابل کواکسیال صرف میشهی نصب اونا معقوله؛ چون زمان کمهزینه

طور که در ی کواکسیال وجود داره اما ساختارشون به یک شکله. همونهاها نوع مختلف از کابلده
این  PVC ها یک سیم مسی قرار داره. یک نیمه رسانا مانندبینید در مرکز این کابلشکل زیر می

ی مسی یا شدهبافته هایی دیگر مسی یا سیمهسته رو پوشونده. پس از این عایق یک الیه
پوشونه. این آرایش باعث میشه که و در آخر روکش کابل این الیه رو میگیره آلومینیومی قرار می

 .های ناخواسته محافظت بشنگذرن، در مقابل نویز و سیگنالهایی که از هسته میداده

نه،  کابل فیبر نوری در آینده جانشین کابل مسی خواهد شد؟ سوالی که پیش میاد اینه که آیا
های فیبری و مسی در حلرت کامل جایگزین مس نمیشه. حقیقت اینه که راهصوفیبرنوری به

 .آینده در کنار هم پیش میره و هر یک در جایی که بیشترین کارایی رو داره، استفاده میشه

https://netran.net/mag/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C/
https://netran.net/mag/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C/
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 آخر سخن

ی با هم کابل لن رو از همه LAN درباره چیز همه – چیست؟ لن کابل یا شبکه کابل یخب، در مقاله
ی برقراری ارتباط و دیم. در طراحی و اجرای شبکه، بستر ارتباطی که اولین پلهابعاد بررسی کر

های شبکه است. اینکه کدوم یکی از کابل ی کامپیوتری هستش، کابل شبکهریزی شبکهبرنامه
بستگی داره. اینکه شما بدونید کابل شبکه  روانتخاب کنید، کامال به ساختار و توپولوژی شبکه

 .بندازید هی موفق رو راکنه تا یه شبکهدرستی بشناسید، بهتون کمک میبه چیست و اون رو
 نون که تا اینجا همراهمون بودید.مم

 


