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 لینک مقاله در وبسایت

   
   

 

 

 ران مجله نت
 

و  ستیپچ کورد شبکه چ
 ناستفاده از آ یایمزا

به  (LAN) احتماال تا االن اسم کابل شبکه یا کابل لن
ها برای اتصال گوشتون خورده و حتی از اون

تاپتون به مودم اتصال استفاده کامپیوتر یا لپ
کردین، باید بگم که اسم اون پچ کورد هستش. پچ 

است با این تفاوت که کوتاه کورد همون کابل شبکه
رار گرفته. در شده و روی هر دو سر اون یک سوکت ق

خوایم پچ کورد شبکه رو بررسی کنیم. با این مقاله می
 .ران همراه باشیننت

https://netran.net/mag/پچ-کورد-شبکه-چیست-و-مزایای-استفاده-از-آن/
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ها برای اتصال ( به گوشتون خورده و حتی از اونLANکابل لن ) احتماال تا االن اسم کابل شبکه یا
باید بگم که اسم اون پچ کورد هستش. پچ کورد  .تاپتون به مودم استفاده کردینکامپیوتر یا لپ

است با این تفاوت که کوتاه شده و روی هر دو سر اون یک سوکت قرار گرفته. در  همون کابل شبکه
 ران همراه باشین.ورد شبکه رو بررسی کنیم. با نتخوایم پچ کاین مقاله می

 پچ کورد چیست؟

 
یکی از تجهیزات اساسی پسیو شبکه است که به منظور متصل کردن  ( Patch Cord ) پچ کورد شبکه

، کامپیوتر یا سرور میتونن به کمک پچ ، روترتجهیزات اکتیو مثل سوییچ. رهکار میاجزای یک شبکه به
 نر یهم به کار م تصویر . پچ کورد ها برای انتقال صدا و به پچ پنل وصل بشنکورد به همدیگه یا 

تشکیل شده که اطالعات رو منتقل  (Twisted Pair)شده  های بهم تابیدهولی پچ کورد شبکه از زوج
 کنه.می

ن یک سوکت اودر دو سر  متر( که 20تا  0.5)از هه کوتا یشبکه در واقع یک کابل شبکه پچ کورد
RJ45 .نصب شده 

https://netran.net/product-category/%d9%be%da%86-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
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ید اون باید خیلی دقیق است که موقع خر اندازی شبکهکابل شبکه از تجهیزات خیلی مهم برای راه

در این  LAN همه چیز درباره –آموزش شبکه کابل شبکه یا کابل لن چیست؟  باشین. مقاله

 .کنهموضوع کمکتون می

 :انواع پچ کورد

 بندی میشه.کابل شبکه دسته Categoryپچ کورد بر اساس نوع سوکت، نوع کابل و 

Category  یاCAT پچ کورد شبکه 

 

 CATهای مخصوصی به نام دونین اکثر تجهیزات شبکه مثل کابل شبکه با استانداردطور که میهمون

 CAT 8تا  CAT 1بندی از ساخته میشن که از نظر سرعت و پهنای باند با هم تفاوت دارن این دسته

های پرکاربرد  CATدر ساخت کابل شبکه استفاده نمیشه.  CAT 4تا  CAT 1وجود داره البته دیگه از 

 هستن. CAT 6aو  CAT 5e ،CAT 6و عمومی 

https://netran.net/mag/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87/
https://netran.net/mag/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87/
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ی قدرتشون تونن از همهداشته باشن وگرنه نمیبندی تجهیزات شبکه باید با هم همخونی دسته

 CATوصل نکنین و حتما از پچ کورد  CAT 6رو به پچ پنل  CAT 5eاستفاده کنن. یعنی پچ کورد 

 استفاده کنین. 6

 

 های مختلف رو ببینین. CATدر جدول باال اختالف سرعت و پهنای باند بین 
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 جنس سوکت و شیلد دار بودن کابل شبکه مورد استفاده در پچ کورد

 ها به شیلدهای داخلش داره که این پوششهر پچ کورد یا کابل شبکه یک نوع پوشش برای سیم
های طوالنی جلوگیری های احتمالی و از دست رفتن اطالعات در مسافتن و از نویزهست معروف

 کنن.می

یا و شیلد دار  U (Unshielded)یا  بدون شیلد یهای شبکه به دو دستههای کابلطور کلی پوششبه
S (Shielded.تقسیم میشن ) 

 UTP یا U/UTP های پچ کورد

 ساختار کابل حداکثر پهنای باند کاربرد حداکثر سرعت انتقال بندیدسته

CAT 1 1 مگاهرتز  1 تلفن(های داخلی )سیم تلفن مگابیت در ثانیه UTP 

CAT 2 4  مگاهرتز  4 تلفن )استفاده بسیار کم( مگابیت در ثانیه UTP 

CAT 3 16  10 اترنت مگابیت در ثانیهBaseT 16  مگاهرتز UTP 

CAT 4 20  مگابیت در ثانیه 
Token Ring ( استفاده بسیار

 (کم
 UTP مگاهرتز  20

CAT 5 100  اترنت سریع مگابیت در ثانیه  (Fast Ethernet) 100  مگاهرتز UTP 

CAT 5e 1000  مگاهرتز  100 اترنت گیگابیتی مگابیت در ثانیه UTP 

CAT 6 10000  مگاهرتز  250 گیگابیتی 10اترنت  مگابیت در ثانیه UTP یا STP 

CAT 6a 10000  مگاهرتز  500 گیگابیتی 10اترنت  مگابیت بر ثانیه STP 

CAT 7 10000  مگاهرتز  600 گیگابیتی 10اترنت  بر ثانیه مگابیت STP 

CAT 8 40000 مگاهرتز 2000 گیگابایتی 40اترنت  مگابیت در ثانیه STP 
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 4ها نه برای کل نه برای جفت سیمهیچ شیلدی  پیداستطور که از اسمش این نوع پچ کورد همون 

 جفت نداره.

 F/UTP یا FTP پچ کوردهای
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جفت رو در بر  4ی های بهم تابیده شده در این نوع پچ کورد توسط یک فویل که همهجفت سیم 
 میشن.گیره محافظت می

 S/UTP پچ کوردهای

 
برای  ولیها دارن جفت سیمدور همه  Braid Screen کلی یا یشدهبافته هایی که یک شیلد پچ کورد 

  معروفن. S/UTPهر جفت سیم پوششی ندارن به 

 SF/UTP یا SFTP پچ کوردهای
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ی جفت همه Braid Screenهستش که هم فویل هم  S/UTPو  F/UTPاین پچ کورد ترکیبی از 

  پوشونه.ها رو میسیم

 S/FTP پچ کوردهای

 

پوشیده شده و هر  Braid Screenطور کلی با به S/FTPشده در پچ کورد های بهم تابیدهجفت سیم

 طور اختصاصی یک فویل هم داره.جفت سیم به

 FFTP یا F/FTP پچ کوردهای
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 برای هر جفت سیم استفاده شده.ها هم در این نوع پچ کورد، فویل هم برای کل جفت سیم

 U/FTP کوردهایپچ 
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ها رو ی جفت سیمفقط برای هر جفت سیم فویل دارن و دیگه شیلدی همه U/FTPهای  پچ کورد 
 پوشونه.نمی

 سوکت شیلد دار دارن. U/UTPی پچ کورد ها به غیر از همه

های جفت سیم داخلشون هم تقسیم بندی ها و مغذیالبته پچ کورد مثل کابل شبکه با انواع روکش
 CCA لتفاوت کاب و ( PE و PVC ، LSZH ) انواع روکش کابل شبکه هایمیشن که میتونین در مقاله

 .راجع بهشون مطالعه کنین انواع مغزی کابل شبکه –آلومینیومی و تمام مس( ) CCC و

 تفاوت پچ کورد با کابل شبکه

 
های پچ کورد و کابل شبکه دقیقا مثل هم هستن. تفاوتی که این دو تا با هم دارن رو در زیرساخت

 باال بررسی کردیم. ولی چرا باید از پچ کورد استفاده کنیم؟

کاربر میتونه هر طولی از کابل شبکه رو برداره و دو سرش رو سوکت بزنه و از اون برای اتصال هر 
 تجهیزات شبکه به هم استفاده کنه. اما این کار مشکالتی داره:

https://netran.net/mag/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4-%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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گیره و انرژی و زمان زیادی برای انجام دادن اون نیازه. اگه از پچ کورد استفاده کنین از این کار وقت

نیازی اضافی برای نیروی انسانی و ابزار و انرژی  یی کردین و دیگه به هزینهاتالف وقت جلوگیر 
 .نیست

ها اشتباه پانچ بشن و انتقال داده رو دچار مشکل کنن. پچ ممکنه موقع سوکت زدن کابل شبکه سیم
های مختلف قرار سازنده تولید شدن و مورد تست یکورد ها این مشکل رو ندارن چون در کارخونه

 ن که کیفیت اتصاالت رو باال ببرن.گرفت

خواین راجع به این هستش. اگه می RJ45 سوکتی که معموال در شبکه استفاده میشه، سوکت
جزئی کوچک اما بسیار  RJ-45  :سوکت شبکه نوع سوکت اطالعات بیشتری کسب کنین مقاله
 .رو بخونین مهم در شبکه

های کوتاه تولید میشن پس اتالف کمتری دارن و احتمال تاثیرگذاری نویز پچ کورد ها معموال در طول
 ها کمتره.روی اون

کنن و با استفاده از کشی سازمان یافته، تمایز ایجاد میپچ کورد ها تنوع رنگی زیادی دارن و در کابل
 تر اتصال مورد نظرتون رو پیدا کنین.راحت تونینها میرنگ اون

https://netran.net/mag/%d8%b3%d9%88%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-rj-45/
https://netran.net/mag/%d8%b3%d9%88%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-rj-45/
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 کنن.تر و زیباتر میها توسط دستگاه در پچ کورد پانچ شدن که ظاهر پچ کورد رو شکیلسوکت

 مقاالت مرتبط

 تفاوت آنها در چیست؟ : Cat8 و Cat7 ، Cat6 مقایسه کابل های شبکه

 ل زوج به هم تابیده شده و کابل فیبر نوری | مزایا و معایبتفاوت کاب

 فرانسه )Schneider Electric (معرفی برند و تجهیزات شبکه اشنایدر الکتریک

 توپولوژی شبکه چیست و چند مدل دارد؟

 راهنمای خرید کابل شبکه

 

 حرف آخر

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/%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/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa/
https://netran.net/mag/what-is-topology/
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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تلف اون رو بررسی کردیم و فهمیدیم که پچ کورد همون کابل در این مقاله پچ کورد شبکه و انواع مخ
های خیلی زیادی است فقط کوتاه شده و روی دو سر اون سوکت قرار گرفته. پچ کورد کاربرد شبکه

بار با اون سر و کار احتمال زیاد حداقل یک به داره مثل وصل کردن مودم به روتر یا کامپیوتر، پس
ورد ها و شیلدهای مختلف تولید میشه و ممکنه با اختالف قیمت دو پچ کداشتین. پچ کورد در رنگ

خرید مطمئن بشین چه نوع پچ کوردی مناسب شماست. مرسی که این از مواجه بشین پس قبل 
 مقاله رو مطالعه کردین. اگه سوالی داشتین در قسمت نظرات برامون کامنت بذارین.

 

 


