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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 نرا مجله نت
 

و  FTPتفاوت کابل شبکه 
SFTP یست؟و ... چ 

 یدبا SFTPو  UTPدونستن تفاوت کابل شبکه  یبرا
محصوالت رو  ینا یدهندهیلمختلف تشک هاییهال

 یفساختار کابل رو تعر  هایهال ین. چراکه ایدبشناس
انواع اون مورد استفاده قرار  یگذار و در نام کننیم
 ینا یحضمن تشر  یممقاله قصد دار  ین. در اگیرنیم
و روش  یمها با هم بگاون یبترک یاز چگونگ ها،یهال

اسم رو  یشبکه از رو یکابل ها یژگیو یصتشخ
 .یمبد یحبهتون توض

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/تفاوت-کابل-شبکه-ftp-و-sftp/
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 ینا یدهندهیلمختلف تشک هاییهال یدبا SFTPو  UTPدونستن تفاوت کابل شبکه  یبرا
انواع اون  یگذار و در نام کننیم یفساختار کابل رو تعر  هایهال ین. چراکه ایدمحصوالت رو بشناس
 یبترک یاز چگونگ ها،یهال ینا یحضمن تشر  یممقاله قصد دار  ین. در اگیرنیمورد استفاده قرار م

 .یمبد یحاسم رو بهتون توض یشبکه از رو یکابل ها یژگیو یصو روش تشخ یمها با هم بگاون

 

 ( Twisted Pairsزوج سیم به هم تابیده ) پیدایش 

 
تکنیک به هم پیچیدن یا تابوندن زوج سیم ها توسط الکساندر گراهام بل )مخترع تلفن( ابداع شد 

های مستقیم سیمکشی تلفن فقط از رشتهدر ابتدا برای کابل گیره.و همچنان مورد استفاده قرار می
تداخل ناشی از خطوط برق به مشکلی جدی استفاده میشد؛ اما با رایج شدن توزیع جریان برق، 

با پیچیدن سیم ها به دور هم بل در اون زمان متوجه شد  های تلفن تبدیل شد.برای انتقال سیگنال
( رو که خطوط الکتریکی مجاور  EMIاخل امواج الکترومغناطیسی ) توجهی تدطور قابلتونه بهمی

این رویکرد نوآورانه همچنان برای کاهش میزان تداخل در کابل های  از کردن، کاهش بده.ایجاد می
 اترنت استفاده میشه.
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 باعث کاهش نویز و تداخل الکترومغناطیسی میشه. به هم تابیده شدن زوج سیم ها

 

 

 روش نام گذاری کابل های شبکه

 
استفاده میشه که تنوع کابل ها  حفاظتیهای برای کاهش میزان تداخل و نویز در خطوط، از الیه

هم روی کیفیت اون  جنس مغزی کابل شبکهالبته  گرده.ها برمیدرواقع به نوع استفاده از این الیه
 گذاری انواع کابل اترنت از حروف اختصاریدونید برای نامطور که میهمون تاثیر زیادی داره.

تونید کابل ها رو از راحتی میکنن که با یادگیری معنی این حروف )و درواقع کلمات( بهاستفاده می
 ها هستن:هم تشخیص بدید. حروفی که باید باهاشون آشنا بشید این

 TP یشدهکه کوتاه Twisted Pair  یا « زوج سیم به هم تابیده » هست و در بازار داخلی «
 ترجمه شده.« جفت سیم به هم پیچیده 

 F  که مخففFoil .به معنی ورقه ی آلومینیوم هست 

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/
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/
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 S ی که به واژهShielded .یا شیلددار اشاره داره 
 U  که به معنیUnshielded .یا بدون شیلد هست 

 ( LANانواع کابل شبکه ) 

 
و  ( FTPیا  STP ) ی شیلددارهای فیزیکی به دو دستهطور کلی کابل های شبکه رو از نظر الیهبه

گذاری کابل های شیلددار و کابل های بدون کنن. برای یادگیری نامتقسیم می ( UTP )بدون شیلد 
ی میاد، به الیه TPشیلد باید به تفاوت این دو نوع بیشتر توجه کنیم. حرفی )یا حروفی( که قبل از 

کنه؛ اما حرفی )یا حروفی( که در ابتدای عنوان زوج سیم های به هم تابیده اشاره می دور حفاظتی
گیره توضیح کلی رو که در زیر روکش قرار می حفاظتیی کابل )معموال قبل از اسلش( میاد، الیه

 )فویل یا شیلد( دور حفاظتیی گذاری کابل های شبکه، این محصول رو با توجه به الیهمیده. در نام
کابل شبکه شاید االن بتونید تفاوت )  کنن.زوج سیم ها به دو نوع شیلددار و بدون شیلد تقسیم می

UTP  وSFTP ی کابل های بدون بنابراین اگه با کابلی که شیلد داره اما در دسته (رو حدس بزنید
 رو شدین، خیلی تعجب نکنید!شیلد قرار گرفته روبه
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 ( UTPکابل های بدون شیلد ) 

 
کابل های زوج به هم تابیده ی بدون شیلد  هست. Unshielded Twisted Pairمخفف  UTP عبارت

یا ادارات کوچیک، عملکرد مناسبی دارن. در شرایطی که تعداد تجهیزات هایی مثل خونه در مکان
ی خیلی زیاد نباشه، میزان تداخل الکترومغناطیسی هم پایین میاد و بنابراین نیازی نیست از الیه

رو میشه به این شکل  ؟ چیست UTP کابل سوال کلیدی کهاین  محافظی مثل شیلد استفاده بشه.
ی مجهز نبودن به الیه ها UTPارزونی  دلیل .ترین کابل شبکه ی موجود در بازارارزون :جواب داد
ترین و باریک UTPمثل شیلده. البته همین ویژگی بدون شیلد بودن باعث شده  حفاظتی
 ترین کابل شبکه هم باشه.منعطف

تره و به همین دلیل نوع بدون شیلد، از سایر کابل ها راحت UTPاندازی نصب و راه
 به سیم اتصال به زمین هم احتیاجی نداره. UTPترین کابل موجود در بازاره. پرفروش
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 ( U/UTPبدون شیلد )  زوج سیم

 
گیره. در هم شناخته میشه، بیش از انواع دیگه مورد استفاده قرار می UTPاین نوع کابل که با عنوان 

وجود نداره و فقط از طریق پیچیدن متفاوت زوج سیم ها  حفاظتیی گونه الیههیچ UTPکابل های 
 کنه.، میزان تداخل کاهش پیدا می

 ( F/UTP)  پیچیده شده فویلبدون شیلد در  زوج سیم
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در این نوع کابل، زوج سیم های به هم تابیده شیلد ندارن؛ اما همراه سیم اتصال به زمین داخل یک 
وقتی سیم اتصال درست وصل بشه، نویز به زمین منتقل و  گیرن.الیه ورقه آلومینیوم قرار می

 ایجاد میشه. )تداخل رادیویی( RFIیا  EMIدر برابر محافظت بیشتری 

 ( S/UTP)  شیلدداربدون شیلد  زوج سیم

 
بعضی توسط یک توری به نام شیلد محافظت میشن.  شیلددر این نوع کابل، زوج سیم های بدون 

کنن. همیشه باید به این نکته ( معرفی می STPعنوان شیلددار ) اشتباه بهها این کابل رو بهفروشنده
نسبت به  S/UTPتوجه داشته باشید که آیا کل کابل شیلد داره یا زوج سیم های به هم تابیده. کابل 

U/UTP رو بهتر انجام میده. در فواصل دور، نرخ انتقال باالتری داره و انتقال جریان به زمین 

 ( SF/UTPزوج سیم بدون شیلد دارای فویل و شیلد ) 
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کل کابل هم توسط فویل و هم توسط  از زوج سیم به هم تابیده در این نوع کابل، شیلد ندارن؛ اما

در برابر تداخل الکترومغناطیسی مقاومت بیشتری داره و جریان رو  SF/UTPشیلد محافظت میشه. 
 کنه.بهتر به زمین منتقل می

 ( FTPیا  STPکابل های شیلددار ) 
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 Shielded Twisted Pairمخفف  STP شناسن.می FTPو  STPهای کابل های شیلددار رو با عنوان
با اینکه هرکدوم از این عبارات به نوع خاصی  هست. Foil Screened Twisted Pairمخفف  FTPو 

این اگه  برن.جای هم به کار میها رو بهکنن، اما کاربرها معموال اوناشاره می حفاظتیهای از الیه
شیلد پیدا ی مهم ه و الیهژجوابش رو باید در وا ؟ چیست STP کابل سوال براتون پیش اومده که

های مختلفی وجود داره که از تداخل سیگنال ها جلوگیری در ساختار کابل های شیلددار الیه کنید.
 کنه.می

 ( STPشیلددار )  زوج سیم

 
اینه  S/UTPبا  STPای دارن. تفاوت هرکدوم از چهار رشته سیم زوج در این نوع کابل، شیلد جداگانه

مناسب شبکه های  STPکنه. فقط یک شیلد وجود داره که از کل کابل محافظت می S/UTPکه در 
 کنه. پرسرعته و امنیت انتقال باالیی رو تامین می

 ( FTPفویل دار )  زوج سیم
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 STPطور جداگانه توسط فویل محافظت میشه. در کابل های در این نوع کابل، از هر زوج سیم به

ها دوباره زیر ی اینمعموال زوج سیم ها به همین شکل توسط فویل یا شیلد پوشیده میشن و همه
 گیرن.ای از فویل یا شیلد قرار میالیه

 ( U/FTP)  بدون شیلد فویل دار زوج سیم
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طور کلی در نظر گرفته نشده، اما هرکدوم از زوج سیم ها به حفاظتیی برای این نوع کابل الیه
)  خط رو خطدر برابر تداخل الکترومغناطیسی و  U/FTPجداگانه توسط فویل پوشیده میشن. کابل 

Crosstalk .سیم های مجاور یا کابل های دیگه، تا حدودی محافظت میشه ) 

 ( F/FTP)  در فویل پیچیده فویل دار زوج سیم

 
عالوه بر فویل هایی که دور هر زوج سیم پیچیده شدن، یک ورقه آلومینیومی کلی  F/FTPدر کابل 

ای طراحی شده که گونهکنه. ساختار این نوع کابل بهی اجزا محافظت میهم وجود داره که از همه
 در برابر انواع تداخل و اختالل، مقاومت خوبی داره.

 ( S/FTP)  شیلددار فویل دار سیمزوج 
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و  شدنتوسط فویل پوشیده  S/FTP، زوج سیم ها در  F/FTPدرست مثل ؟ چیست  SFTPکابل اما 

شده ی کلی، جنس محکم و فرم بافتهجا این الیهکلی هم وجود داره؛ اما در این حفاظتیی یک الیه
تر کنه اتصال به زمین راحتاحتمال تداخل رو پایین میاره و کمک می S/FTPی کلی در داره. الیه

 انجام بشه.

 ( SF/FTPفویل دار با شیلد و فویل کلی )  زوج سیم
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ساختار این کابل و کراستاک در این نوع کابل مشاهده میشه.  RFI  ،EMIباالترین محافظت در برابر 
ی از فویل پیچیده میشن؛ بعد یک الیه فویل روی همهای به این صورته که اول زوج سیم ها در الیه

 کنه.های زیرین محافظت میها کشیده میشه و در آخر شیلد از الیهاین

 SFTPو  UTPکابل شبکه تفاوت 

 « چیست SFTPکابل »و  « چیست UTPکابل  » هایتالش کردیم به سوال های قبلبخشدر 
 UTPکابل  در بپردازیم. SFTPو  UTPو حاال قصد داریم خیلی کوتاه به مقایسه کابل  جواب بدیم

 ،هاکه در بعضی از اون تولید میشه UTPمختلفی از کابل  ی محافظ ندارن. انواعزوج سیم ها الیه
طور مستقیم محافظ به پوششزوج سیم ها اما روی  ،ی حفاظتی کلی وجود دارهالیه یا چند یک

شن و در ای از فویل محافظت میها توسط الیه زوج سیم SFTPدر کابل  ،مقابلدر کشیده نشده. 
و  UTPتفاوت کابل شبکه  تریناصلی ،همین مسئلهگیرن. ی محافظ کلی یعنی شیلد قرار میزیر الیه
SFTP های . کابل رو رقم میزنه ناطیسیمیزان تداخل الکترومغ یعنیSFTP کمتری  تداخل سیگنال
 تر تولید و عرضه میشن.با قیمت پایین UTPاما کابل های  ،دارن

 

 :ی بیشتربرای مطالعه

 LANدرباره  یزهمه چ – یست؟کابل لن چ یاکابل شبکه 

 کابل شبکه یدخر  یراهنما

 یدرا بشناس یابرند برتر کابل شبکه دن 7
 

 

 حرف آخر

ها رو از های تشخیص اونو راهدر این مقاله تالش کردیم انواع کابل شبکه رو به شما معرفی کنیم 
دو محصول پرفروش بازار هستن که دونستن  SFTPو  UTPهای کابل  همدیگه به شما آموزش بدیم.

برای انتخاب کابل اترنت مناسب، اول باید  کنه.تون میها در خرید کابل مناسب کمکتفاوت اون
تون رو با سیم به خونگی خواین سیستمها رو برآورد کنید. مثال اگه مینیازهاتون رو بشناسید و هزینه

قیمت نیست؛ اما برای محافظت از شبکه متصل کنید، نیازی به استفاده از کابل های پیشرفته و گرون

https://netran.net/mag/%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/
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/
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ها در خودتون، بهتره کابل هایی رو انتخاب کنید که تداخل اوناطالعات مهم شرکت یا سازمان 
ای در مورد استفاده از کابل شبکه داشتید؟ در بخش ترین سطح ممکن باشه. شما چه تجربهپایین

 کامنت ما رو در جریان بذارید.

 

 لمتداوسواالت 

 به کدوم نوع کابل میگن شیلددار؟

 الیه ی حفاظتی )فویل یا شیلد( وجود داره. ها دور زوج سیم هاکابل هایی که در اون

 شیلد و فویل چه تاثیری روی کیفیت شبکه دارن؟

 میزان نویز و تداخل الکترومغناطیسی رو کاهش میدن.

 برای شبکه ی خونگی الزمه از کابل شیلددار استفاده کنیم؟

 اما ضرری هم نداره. ضروری نیست؛


